
Tetőtér

Szárazpadló

Térelválasztás

Nyugodt otthon

Gipszkarton 
felületképzés

Szárazvakolat

Álmennyezet 
és dekoráció

Festés előtt

ÚJ

Csavar. Rögzít. Kész!
és                  Hydro

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

+36 1 296 0534 
rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Rigidur szárazpadló

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Álmennyezet és dekoráció

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Tetőtér

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Szárazvakolat

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Nyugodt otthon

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötlettár
Térelválasztás

Kérdéseivel forduljon 
hozzánk bizalommal!

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534 

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products 
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu

fb.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary

Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Az ötlettár további részei:
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RIGIPS
ÖTLETTÁR

4 MÉTER HOSSZÚ; 2,8 M MAGAS ÉS 10 CM VASTAG VÁLASZFAL

A SZERKEZET TÖMEGE

ÉPÍTÉSI IDŐ

HANGGÁTLÁS

NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA

égetett üreges tégla 
mész-cement 

vakolattal

CW 75 vázszerkezetre épített, 
oldalanként 1 réteg Habito 
építőlemez

1450 kg 325 kg

7 nap 1 nap

40 dB - a normál beszélgetés
hangját átengedi

47 dB - a normál beszélgetés
hangját nem engedi át

üreges dübellel, 
fúrógéppel

pozdorjacsavarral, 
egyszerű csavarhúzóval

Tégla Habito

Ugyanaz a tárgy gyorsabban és egyszerűbben 
rögzíthető Habito falra.

Erős és tartós 
válaszfalak

Építkezik vagy felújítja otthonát?
Itt az ideje az új, rugalmas megoldások használatának, 
amelyek alkalmazkodnak az Ön egyéni igényeihez 
a különböző életszakaszokban.

A gipszkartonfal építése gyors, tiszta és variálható.
A téglafal tartós és terhelhető.
Miért mondana le bármelyikről?
A Habito fal mindezeket a kedvező tulajdonságokat egyesíti.

A FALAZOTT SZERKEZETEKHEZ KÉPEST KISEBB 
TÖMEG, NAGYOBB KÉNYELEM:

RIGIPS ÖTLETTÁR 
               - a fal újragondolva
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Hydro

  Egyszerű szerelhetőség és kis helyigény
A Habito válaszfalak szerelése megegyezik a gipszkarton 
falak építésével, ami a hagyományos építési módokhoz képest 
nagyon gyorsan kivitelezhető és az utólagos átalakítás 
is könnyen megvalósítható. Emellett ugyanazon műszaki 
tulajdonságok kisebb falvastagsággal elérhetők, ami nagyobb 
tereket és jelentős megtakarítást jelent.

  Kiváló hanggátlás és tűzgátlás
A Habito válaszfalak mindegyike min. 30 perces tűzgátlást 
biztosít, igény esetén akár 90 perc is elérhető. Továbbá a kis 
falvastagság mellett is garantált a csend.

  Nehéz tárgyak rögzítése könnyedén
Különféle eszközök nagyon egyszerűen rögzíthetők, legyen 
szó konyhaszekrényről, tévéről vagy képekről. A berendezések 
falra szerelésénél nincs szükség fúróra vagy egyéb gépre, 
nincs zaj és nem keletkezik építési törmelék. Akár 60 kg-os 
tárgyat is egyszerű csavarozással rögzíthetünk.

Habito H Hydro DFRIH1 12,5 x 1200x2000 mm 
terhelhető, ütésálló, tűzgátló impregnált építőlemez

és anyagszükséglet 1m2 Habito válaszfalhoz
Ajánlott termékek

Habito H Hydro építőlemez
Habito H Hydro DFRIH1, terhelhető, ütésálló, tűzgátló, 
impregnált építőlemez vagy Habito

Méret: 12,5 x 1200 x 2000 mm

RigiProfil vázszerkezet
CW- és UW-profilok a válaszfal vázszerkezetéhez.
Méret R-UW: 50, 75, 100 x 4000 mm 
Méret R-CW: 50, 75, 100 x 2500 - 4000 mm

Vario hézagoló gipsz
A fokozott teherbírású szerkezetek hézagoló anyaga.
Kiszerelések: 5 kg, 25 kg

ProMix Finish készre kevert glett
A felület végső simításához, a legmagasabb esztétikai 
követelmények kielégítéséhez.
Kiszerelések: 5 kg, 15 kg, 25 kg

Üvegszálas hézagerősítő szalag
A lapok találkozásánál a hézagoló anyagba ágyazzuk a 
hézagok megerősítéséhez.
Méret: 5 cm széles, 25 m/tekercs

Szigetelő szivacscsík
Öntapadó szivacscsík UW- és CW-profilokra ragasztva 
a rugalmas csatlakozáshoz.
Méretek: 30, 50, 75, 95 mm széles, 

30 m/tekercs

HartFix csavar
A Habito építőlemez CW-profilokhoz történő  
rögzítéséhez.
Méret: 3,5 x 25 mm

Beütődübel
UW-profilok födémhez, lezáró CW-profilok falazott szer-
kezetekhez történő rögzítéséhez használjuk.
Méret: 60 x 40 mm

AquaBead élvédő
A tökéletes és tartós pozitív élek kialakításához, belső 
oldalán vízzel aktiválható ragasztóréteggel ellátva.

Méret: 42 x 42 x 3000 mm

+ 4 csavar
+ 1 csavarhúzó
+ 5 perc munkaidő
= 60 kg RÖGZÍTVE

előnyök

MAGYAR TERMÉK

ÜTÉSÁLLÓSÁG

NEHÉZ TÁRGYAK
RÖGZÍTÉSE
KÖNNYEDÉN

NAGY 
TEHERBÍRÁS

MAGAS 
PÁRATŰRŐ KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
LÉGHANGGÁTLÁS

Felhasználási terület:
lakások fürdőszobái

kórházak mosdói és zuhanyzói

szállodák fürdőszobái

lakáselválasztó falak, 15 perces MABISZ áttörésgátlással

valamint minden épülettípus normál páratartalmú  
helyiségében egyaránt

Felhasználási terület:
lakások fokozott igénybevételű területei

közlekedő, konyha, gyerekszoba

társasházak lépcsőházai, lakáselválasztó falak

közintézmények közlekedő területei

sportlétesítményekben, labdaállóságot igénylő válaszfalak  
és álmennyezetek

szállodák közlekedői

2 m2

1,9 m

0,8 m

0,6 kg

igény szerint

1,7 kg/mm2

3,2 m

1,3 m

24 db

1,8 db

A nagy teherbíró képességnek 
köszönhetően a Habito H 
Hydro építőlemez egy rétegben 
építve is alkalmas csempézésre. 
További előny, hogy a fürdő-
szobai berendezési tárgyak 
rögzítése gyorsan és egysze-
rűen kivitelezhető.  
Még nagyobb páraterhelést tud 
elviselni, mint az impregnált   
gipszkartonok.

Még nagyobb páraterhelést tud elviselni, (90%) mint  
az impregnált gipszkartonok.

A Habito H Hydro  a Habito építőlemez továbbfejlesztett  
impregnált változata. Magas páratartalmú helyiségekben használ-
ható, akár 90% relatív páraterhelés esetén is.
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